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za strucne skupove, strucna vijeca vjeroucitelja, natjecanja i plan duhovnih vježbi 
za vjeroucitelje u osnovnim i srednjim školama i odgaj                    redškolskim ustanovama

Pedagoška dokumentacija, planiranje i izvodenje nastave

1. Izrada plana ŽSV za 2010./11. školsku godinu
2. Razno

- mr. sc. Damjan Koren
- voditelji Županijskih strucnih vijeca

1. Vrednovanje u nastavi - prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandaric - pred. Ureda za vjeronauk u školi  Zg.nadb.
        2. Izrada plana ŽSV za 2011./12. školsku godinu -  

Ureda za vjeronauk u školi Zagrebacke nadbiskupije

1. Zakonski i podzakonski akti iz podrucja osnovnog i srednjeg školstva u RH
2. Ostvarivanje programa pripravnickog staža, postupak i nacin polaganja str. ispita
3. Planiranje, izvodenje i medusobno promatranje izvodenj       naucne nastave

Vjeronauk u društvenom i humanistickom podrucju suvremene škole

.
Godišnji plan i organizacija rada Katehetskog ureda u 2011./12. šk. godini

novi projekti, katehetska pomagala, web stranica Ureda

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Kreativnost u vjeronaucnoj nastavi

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Sloboda i odgovornost u odgoju
2. Uloga komunikacije u konfliktnim situacijama - radionica/rasprava

dipl. teolog
dipl. teolog

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Kriteriji i elementi vrednovanja i zakljucivanja ocjena u nastavi vjeronauka
2. Školski aktiv vjeroucitelja - potrebe i zadaci, planiranje
3. Primjeri dobre prakse

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Kriteriji i elementi vrednovanja i zakljucivanja ocjena u nastavi vjeronauka
2. Školski aktiv vjeroucitelja - potrebe i zadaci, planiranje

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Cetvrtak,
01. rujna 2011. dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3

09,00 sati                                                                                                jedan (1) sat

Cetvrtak,
01. rujna 2011. dvorana Katehetskog ureda, Zagrebacka 3                               

10,00 sati                                                                                               cetiri (4) sata

Srijeda,
14. rujna 2011.

– predstojnik Katehetskog ureda

dvorana Katehetskog ureda, Zagrebacka 3                                    
18,30 sati                                                                                                dva (2) sata

Cetvrtak,
15. rujna 2011.

moderira Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjero.
prostori

17,00 sati                                                                                                          tri (3) sata

Subota,
17. rujna 2011. OŠ Ivana Gundulica, Zagreb                               

                                
09,00 sati                                                                                                 šest (6) sati

Subota, 
01. listopada 2011.

1. - izvanredni profesor i procelnik katedre fundamentalne teolog. na KBF-u ZG
2 , dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO
3. -
4. , dipl. kateheta -
5. , dipl. teolog - Vjeronaucna olimpijada 2011./12.

dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3
                                                           

09,00 sati                                 šest (6) sati                                                                                   

Petak i subota,
21. i 22. listopada 2011.

Nacionalni susret vjeroucitelja koji rade u centrima za djecu s teškocama u razvoju 

Župa Sv. Petra, Dom bl. Alojzija Stepinca, Petricicev trg 4, Zagreb
                                

Utorak,
25. listopada 2011.

- - docent na Katolickom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
- , - vjeroucitelj na Elektrostrojarskoj školi Vž i na V. OŠ Varaždin

  - - voditelj ŽSV SŠ, vjeroucitelj u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Vž
                                

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3            
18,00 sati                                                                                                  pet (5) sati                           

Utorak,
25. listopada 2011. - , dipl. kateheta-voditeljica ŽSV Koprivn.-križ. župa., vjerouciteljica u OŠ A.P. Rasinja

                    -
OŠ Andrije Palmovica Rasinja, Školska ulica 15

                                
16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                                           

Cetvrtak,
27. listopada 2011. , dipl. teolog  - voditeljica ŽSV Varažd. županije-Zapad, vjerouciteljica u OŠ I.K.S. Ivanec

OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17
                                

16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                                                    

Susret s biskupom mons. Josipom Mrzljakom i podjela Kanonskih mandata vjerouciteljima „pocetnicima”
Mjesto održavanja:
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Susret vjeroucitelja „pocetnika” s gdom. Anitom Bakovljanec - mentoricom
Tema:
Mjesto održavanja: 
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Sjednica Katehetskog vijeca – planiranje Županijskih strucnih vijeca
Tema: 

Nositelji:

Mjesto održavanja: 
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Sastanak voditelja i voditeljica županijskih strucnih vijeca s višom savjetnicom za vjeronauk
Tema:  

Mjesto održavanja: 
Pocetak susreta: Trajanje susreta:
Strucni skup za vjeroucitelje pripravnike i mentore Varaždinske biskupije i Zagrebacke nadbiskupije

Teme:

Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucni skup vjeroucitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije
Tema: 
Predavaci: d

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                               
Pocetak susreta:                                                                  Trajanje susreta:

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškocama u razvoju
  

Tema: 
Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             

Strucno vijece vjeroucitelja u srednjim školama Varaždinske, Medimurske i Koprivnicko-križevacke županije
Teme:  

Predavaci: prof. 
  

Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Mjesto održavanja:
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Koprivnicko – križevacke županije
Teme:  

Predavaci:

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad
Teme:  

Predavac:
Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:
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Cetvrtak,
03. studenoga 2011.

1 Kriteriji i elementi vrednovanja i zakljucivanja ocjena u nastavi vjeronauka - predavanje i radionice
                    2. ''Mali svetac'' - igrokaz ucenika VI. OŠ Varaždin 
                    3. Školski aktiv vjeroucitelja - potrebe i zadaci

- - voditeljica  ŽSV - Istok, vjerouciteljica u V. OŠ Varaždin 
, dipl. kateheta - vjerouciteljica u VI. OŠ Varaždin 

V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1, Varaždin
                                

16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati     

Petak i subota
11. i 12 studenoga 2011.

Nacionalni susret odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama

:
                                

Ponedjeljak,
14. studenoga 2011.

, dipl. kateheta -  voditelj ŽSV Medimurske županije, vjeroucitelj u OŠ Prelog
                                

OŠ Prelog, Trg bana Jelacica 2                                              
16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                    

Ponedjeljak, 
12. prosinca 2011. Župni ured Mocile

11,30 sati

Srijeda, 
14. prosinca 2011.

Župni ured Sv. Antuna Padovanskog, Nikole Pavica 2a, Cakovec
11,30 sati

Cetvrtak, 
15. prosinca 2011. Dvorana pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3, Varaždin

11,30 sati

Subota,
17. prosinca 2011.

, uršulinka
Varaždinska katedrala- Pokornicko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sveta misa u katedrali

: Katehetski ured
9,30 sati                                                                                        

Utorak, srijeda i cetvrtak
03. – 05. sijecnja 2012.

Nacionalni susret vjeroucitelja OŠ i SŠ 

Zagreb
                               

Nedjelja, ponedjeljak, 
utorak i srijeda

08. - 11. sijecnja 2012.

– duhovnik sestara uršulinki u Varaždinu
Duhovni centar „Sveta Andela“ –  samostan sestara uršulinki, Uršulinska 3, Varaždin  

okupljanje u 17,00 sati (pocetak s  misom u 18,00 u crkvi) – završetak s ruckom 
16. - 20. sijecnja 2012.                                     

Petak,
27. sijecnja 2012.

Petak,
27. sijecnja 2012.

Srijeda,
15. veljace 2012. - , prof. defektolog rehabilitator - Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Vž

   - , dipl. filozof i religiolog i  educirana vjerouciteljica za rad s djecom s
                                              teškocama u razvoju - Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Vž

V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1, Varaždin
                                

16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                           

Cetvrtak,
16. veljace 2012. - , prof. defektolog rehabilitator - Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Vž

   - , dipl. teolog – vjerouciteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec , voditeljica  ŽSV – Zapad
OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17

                                
17,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                     

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok
Teme:  

Predavaci:
                    -
Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Katehetska jesenska škola za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama

Tema:
Mjesto održavanja
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Medimurske županije
Teme: 

Predavac:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Mjesto održavanja:
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Susret ravnatelja s biskupom, božicno cestitanje i rucak za ravnatelje OŠ i SŠ Koprivnicko-križevacke županije
Mjesto susreta:
Pocetak:

Susret ravnatelja s biskupom, božicno cestitanje i rucak za ravnatelje OŠ i SŠ Medimurske županije
Mjesto susreta:
Pocetak:

Susret ravnatelja s biskupom, božicno cestitanje i rucak za ravnatelje OŠ i SŠ Varaždinske županije
Mjesto susreta:
Pocetak:

Susret svih vjeroucitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božica
Tema:
Voditeljica:
Mjesto održavanja:
Prijava
Pocetak susreta:

Katehetska zimska škola -   
Tema: 
Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                              

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije
Voditelj:
Mjesto održavanja:
Trajanje:

Natjecanja iz vjeronauka za ucenike u školska razina
Natjecanja iz vjeronauka za ucenike u školska razina

Vrijeme: u 13,00 sati                                                                                                                                
Natjecanja iz vjeronauka za ucenike u županijska razina

Vrijeme: u 13,00 sati                                                                                                                                
Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok

Teme:  

Predavaci:

Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad
Teme:   

Predavaci:

Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

. 

dipl. teolog

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Obitelj i vrtic na izvoru Ljubavi
Medubiskupijsko sjemenište, Vocarska cesta 106 - Šalata, Zagreb 

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Kriteriji i elementi vrednovanja i zakljucivanja ocjena u nastavi vjeronauka
2. Školski aktiv vjeroucitelja - potrebe i zadaci, planiranje
3. Primjeri dobre prakse
4. Rezultati ankete o radu ŽSV 2010./11.

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Ususret covjeku u sebi

- www.kuvb.org
(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

(više na www.kuvb.org)

(više na www.kuvb.org)

(više na www.kuvb.org)

1. Pracenje i vrednovanje ucenika s posebnim potrebama - izrada materijala i pomagala, liste i nacini
                 pracenja, metode rada

2. Primjeri dobre prakse
3. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2011./12.

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Pracenje i vrednovanje ucenika s posebnim potrebama - izrada materijala i pomagala, liste i nacini
                 pracenja, metode rada

2. Primjeri dobre prakse
3. Anketa o radu ŽSV Varaždin-Zapad u školskoj godini 2011./12.

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Ivana Kolaric,
Ljiljana Posavec Zavrtnik

. 

Silvio Benc

s. Ljiljana Radoševic

vlc. Franjo Biškup

osnovnim školama –  
srednjim školama –

osnovnim školama –

Ivana Pecek
Tamara Herjavec Habek

Ivana Pecek
Silvija Cavlek
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Subota, 
18. veljace 2012.

OŠ Ivana Gundulica, Zagreb                               
                                

09,00 sati                                                                                                  šest (6) sati

Ponedjeljak,
20. veljace 2012.

1

- , prof. defektolog rehabilitator - Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Vž
   - , dipl. kat. - voditelj ŽSV Medimurske županije, vjeroucitelj u OŠ Prelog 

OŠ Prelog, Trg bana Jelacica 2
                                

16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                 

Utorak, 
21. veljace 2012.

- dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3 –
- Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3 –

10,00 sati                                                                                                                                    

Utorak,
28. veljace 2012. - , prof. defektolog rehabilitator - Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Vž

, dipl. kateheta-voditeljica ŽSV Kopriv.-križ. župa., vjerouciteljica u OŠ A.P. Rasinja
OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara, Gunduliceva 5a

                                
16,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                                                    

Utorak,
20. ožujka 2012.

: - - viša savjetnica pri AZOO
- - voditelj ŽSV SŠ, vjeroucitelj u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Vž

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3
                                

17,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                                                   
Ponedjeljak, utorak i 

srijeda
26. - 28. ožujka 2012. Križevci        

Ponedjeljak,
02. travnja 2012.

, župnik u Molvama
Varaždinska katedrala: Promišljanje, Pokornicko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sv. misa 

: Katehetski ured
9,30 sati                                                                                        

Petak i subota,
20. i 21. travnja 2012.

Nacionalni susret vjeroucitelja OŠ i SŠ 

Subota,
21. travnja 2012.

- ravnateljica DV „Andeo“ Sveti Ilija
- predstojnik Katehetskog ureda Varaždin

: DV „Andeo“ Sveti Ilija,Trg Josipa Godrijana 3a  Sveti Ilija
: Katehetski ured

09,00 sati                                                                                                   pet (5) sati                                                                                    

Ponedjeljak,
30. travnja 2012.

/

Uspostava nove biskupije
Sv. Marko Križevcanin
Grkokatolici na hrvatskom prostoru

- - biskup 
- predstojnik Katehetskog ureda Bjelovar

- - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin
-

Bjelovar i Križevci
                                

: Katehetski ured (do 20. travnja 2012.)
u 6,30 sati iz Cakovca, a u 7,00 sati iz Varaždina                                   dvanaest (12) sati

Strucni skup za vjeroucitelje pripravnike i mentore Varaždinske biskupije i Zagrebacke nadbiskupije
Teme:

Mjesto održavanja: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Medimurske županije
Teme:  

Predavaci:

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Natjecanja iz vjeronauka za ucenike u - medužupanijska razina
Mjesto održavanja:

Vrijeme:
Strucno vijece vjeroucitelja u osnovnim školama Koprivnicko – križevacke županije

Teme:  

Predavaci:
  -

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u srednjim školama Varaždinske, Medimurske i Koprivnicko-križevacke županije
Teme:  
Predavac

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Natjecanja iz vjeronauka za ucenike u osnovnim i srednjim školama - državna razina
Mjesto održavanja:

Susret svih vjeroucitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa
Tema: 
Voditelj: 
Mjesto održavanja:
Prijava
Pocetak susreta:

Katehetska proljetna škola -   
Tema: 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                         

Strucno vijece odgajateljica u vjeri u djecjim vrticima Varaždinske, Medimurske i Koprivnicko-križevacke županije
Tema: 
Nositelji: -

-
Mjesto održavanja
Prijava
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Strucno vijece vjeroucitelja u Medimurske, Koprivnicko–križevacke i Varaždinske županije - Zapad Istok
Tema: 

Nositelji:  
-

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                             
Prijava
Polazak: Trajanje susreta:

1. Zakonski i podzakonski akti iz podrucja osnovnog i srednjeg školstva u RH
2. Ostvarivanje programa pripravnickog staža, postupak i nacin polaganja str. ispita
3. Planiranje, izvodenje i medusobno promatranje izvodenja vjeronaucne nastave

. Pracenje i vrednovanje ucenika s posebnim potrebama-izrada materijala i pomagala, liste i nacini 
                 pracenja, metode rada

      2. Anketa o radu ŽSV u školskoj godini 2011./12.

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

osnovne škole
srednje škole

(više na www.kuvb.org)

1. Pracenje i vrednovanje ucenika s posebnim potrebama - izrada materijala i pomagala, liste i nacini
                 pracenja, metode rada

2. Primjeri dobre prakse

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

1. Mogucnost projektne nastave u vjeronauku

dipl. teolog

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

                                                                                                              (Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Korizmeno promišljanje 
ofm. conv -

- www.kuvb.org
(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

U dogovoru KUVB i DV „Andeo“ Sveti Ilija

- www.kuvb.org                                                                                 (Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

„Depositum fidei“ - Bjelovarsko-križevacka biskupija – TERENSKA NASTAVA

Bjelovarsko-križevacke biskupije 

- www.kuvb.org                              (Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Ivana Pecek
Silvio Benc

osnovnim i srednjim školama

Ivana Pecek
Anita Bakovljanec

prof. Nevenka Loncaric Jelacic
Zvonimir Loncar, 

p. Tomislav Glavnik . 

s. Monika Cesar
mr. Damjan Koren

OŠ i SŠ 

mons. Vjekoslav Huzjak
vlc. Mirek Hrvojic
mr. Damjan Koren
voditelji ŽSV OŠ i SŠ
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Svibanj 2012.
- - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin
- - tajnik Katehetskog ureda

bit ce naknadno objavljeno
- vrše je vjeroucitelji mentori

                                                                                                                          

Subota, 
26. svibnja 2012.

1. - generalni vikar Dubrovacke biskupije

2 –
3. , dipl. kateheta – strucni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin

dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3

09,00 sati                                                                                                  šest (6) sati

Petak, subota, nedjelja i 
ponedjeljak

15. - 18. lipnja 2012.

, ofm. conv. župnik u Molvama
„Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici“

okupljanje u 18,00 sati – završetak s ruckom

Cetvrtak, petak, subota i 
nedjelja

21. - 24. lipnja 2012.

- predstojnik Katehetskog ureda
„Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici“

okupljanje u 18,00 sati – završetak s ruckom

Petak, subota, nedjelja i 
ponedjeljak

29. lipnja - 02. srpnja 
2012.

, dipl. teol. - vjeroucitelj u Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu
„Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici“

okupljanje u 18,00 sati –  završetak s ruckom 

Utorak, srijeda, cetvrtak i 
petak

03. - 06. srpnja 2012.

- predstojnik Katehetskog ureda
„Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici“

okupljanje u 18,00 sati – završetak s ruckom 

Subota, nedjelja, 
ponedjeljak i utorak
07. - 10. srpnja 2012. „Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici“

okupljanje u 18,00 sati – završetak s ruckom 

Cetvrtak, petak 
i subota

23. – 25. kolovoza 2012.

Nacionalni susret vjeroucitelja OŠ 

Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split
                               

Ponedjeljak, utorak 
i srijeda

27. – 29. kolovoza 2012.

Nacionalni susret vjeroucitelja SŠ

Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, Zagreb
                                               

Subota, 
29. rujna 2012.

u odgoju i obrazovanju
1. . - docent na Hrvatskim studijima u Zagrebu
2 -
3. , dipl. kateheta – strucni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin
4. , dipl. teolog - Vjeronaucna olimpijada 2012./13.

dvorana Pastoralnog centra, Zagrebacka 3

09,00 sati                                                                                                  šest (6) sati

                              

  

Cjelodnevni nagradni izlet za sudionike vjeronaucne olimpijade OŠ i SŠ
Tema: 
Nositelji:  
                 Vladimir Cesar
Mjesto održavanja:
Prijava:
Polazak:

Strucni skup vjeroucitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije
Tema: 
Predavaci:  

                            

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                           
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - u šutnji
Voditelj:
Mjesto održavanja:
Trajanje:

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije
Voditelj:
Mjesto održavanja:
Trajanje:

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – uvjet 10 bracnih parova
Voditelj:
Mjesto održavanja: 
Trajanje: 

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije
Voditelj: 
Mjesto održavanja:
Trajanje:

Duhovne vježbe za vjeroucitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - bracni parovi
Voditelj: o. Jure Bosancic DI
Mjesto održavanja:
Trajanje:

Katehetska ljetna škola -   
Tema: 
Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                              

Katehetska ljetna škola -                 
Tema: 
Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                               

ŠKOLSKA GODINA 2012./13.

Strucni skup vjeroucitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije
Tema: 
Predavaci:  

Mjesto održavanja:
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                                     
Pocetak susreta: Trajanje susreta:

Varaždinu, 01. listopada 2011.     

v.r.
Damjan Koren,
predstojnik KU

1. Grkokatolici u Hrvatskoj

www.kuvb.org
(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Vjeronauk u društvenom i humanistickom podrucju suvremene škole

„Vjera, nasljedovanje i svjedocenje – moguci elementi susretišta vjeronauka i suvremene škole!“
. godišnje izvješce o radu Katehetskog ureda u 2011./12. školskoj godini

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

-

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

Uloga medija

. godišnje izvješce o radu Katehetskog ureda u 2012./13. školskoj godini

(Ostali podaci objavit ce se na www.kuvb.org)

mr. Damjan Koren

dr. Petar Palic

mr. Damjan Koren
Silvio Benc

p. Tomislav Glavnik

mr. Damjan Koren

Nikola Kuzmicic

mr. Damjan Koren

prof dr.sc. Danijel Labaš
mr. Damjan Koren
Silvio Benc
Zvonimir Loncar
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